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Historik – information om ändringar i vägledning 
2012:3 

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

5 2021-08-27 Samtliga exempel har setts över och de som inte förtydligat lagtexten   
har tagits bort.  

Kapitel 2, tillägg om vilka uppgifter som är obligatoriska i ansökan om 
boendetillägg. 
Kapitel 3, tillägg med hänvisning till Försäkringskassans vägledning 
(2013:1) Sjukersättning 
Kapitel 4, tillägg med förtydligande av kriterier för att en person som är 
gift ska likställas som ogift.  
Kapitel 4, Förtydligande att även sambos eller make/makas barn kan 
ge rätt till förhöjt boendetillägg. 
Kapitel 8, avsnitt om kommunicering i samband med omprövning av 
boendetillägg flyttat till kapitel 9. 
Kapitel 9, omarbetning av kapitlet. Avsnitten som behandlar 
utbetalning har lyfts ut till kapitel 10. Förtydliganden kring 
kommunicering och underrättelse har gjorts. Avsnitt som behandlar 
interimistiska beslut i boendetillägg och avvisning av ansökan har lagts 
till.  
Kapitel 10, nytt kapitel. Avsnitt från tidigare version av vägledning som 
behandlar utbetalningar, avdrag och återbetalningsskyldighet har 
flyttats till kapitel 10.  

 

4 2019-06-17 Lagrutor har lagts till. Mindre revideringar med anledning av ny 
förvaltningslag (2017:900) och lagändring karensavdrag. Anpassning 
av kapitel 1 till Försäkringskassans vägledning (2017:01) Övergripande 
bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. 

3 2016-01-21 Ändringar i kapitel 3,4, 5, 6 7, 8, 9. Sammanfattningen och 
läsanvisningen är justerade. En bilaga med övergångsbestämmelser 
och tidigare bestämmelser före den 1 januari och 1 februari 2016 har 
lagts till.  Skrivning om BGI har justerats för att förtydliga att tolkning 
ska ske enligt ordalydelsen i lagtexten.   

2 2015-10-21 Kapitel 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Förkortningar har lagts till. Förteckning över 
vägledningar är uppdaterad. 

1 2012-12-18 Vägledningen uppdaterad från att vara IM till ordinarie vägledning. 
Kapitel 4 sammanslaget med kapitel 3. Ändringar i sakregistret samt 
kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ny källförteckning. 

 

Version 5 

 

Version 4 

Förteckning av förkortningar är uppdaterad. 

Kapitel 1 har omarbetats med anledning av Försäkringskassans vägledning (2017:1) 
Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. 

Vissa justeringar har gjorts med anledning av förordning (2017:819) om ersättning till 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, som trädde i kraft den 1 januari 2018. 
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Vissa justeringar har gjorts med anledningar av den nya förvaltningslagen (2017:900), 
som trädde i kraft den 1 juli 2018. 

Vissa justeringar har gjorts med anledning av ny lagstiftning kring karens i SFB från och 
med den 1 januari 2019. 

Ändrad struktur i avsnitt 3.4–3.5. för ökad tydlighet kring aktuell bestämmelse. 

I kapitel 6 har texten om andelsberäkning i förhållande till aktivitetsstödet då den 
försäkrade får rehabiliteringspenning och aktivitetsstöd för samma tid tagits bort 
eftersom rättsligt ställningstagande 2012:01 tagits bort. 

Avsnitten 7.4.1 och 7.4.2 om ansökan tas bort. Det sakliga innehållet återfinns i 
kapitel 2. 

Avsnitt 7.3–7.5 blir ett nytt kapitel 8 då dessa avsnitt inte handlar om samordning med 
preliminärt bostadsbidrag utan om omprövning. 

Lagrutor har förts in i vägledningen utifrån riktlinje 2011:23. 

Källförteckning är uppdaterad. 

Version 3 

Sammanfattningen är ändrad och texten om boendetillägg under arbetslivsintroduktion 
är borttagen på grund av att det arbetsmarknadspolitiska programmet och tidsgränsen i 
sjukförsäkringen togs bort den 1 februari 2016. Läsanvisningen har fått ett stycke om 
bilagan med övergångsbestämmelser. 

I kapitel 3 har texten om arbetslivsintroduktion tagits bort medan en ny rubrik med 
övergångsbestämmelser samt en hänvisning till bilagan med övergångsbestämmelser 
lagts till.  

I kapitel 4 har ett exempel med boendetillägg under tid med aktivitetsstöd under 
arbetslivsintroduktion tagits bort.  

I kapitel 5 har texten om bidragsgrundande inkomst justerats för att ge lagen företräde 
eftersom lagen och förarbetena står i strid med varandra. Texten är justerad så att det 
nu tydligt framkommer att aktivitetsstöd alltid ska räknas med i BGI. Texten om 
sjukpenning och rehabiliteringspenning samtidigt som aktivitetsstöd har justerats och en 
del text har flyttats till bilagan med övergångsbestämmelser.  

I kapitel 6 har ett exempel med boendetillägg under tid med aktivitetsstöd i 
arbetslivsintroduktion tagits bort.   

I kapitel 7 har texten om samordning med makes bostadstillägg tagits bort på grund av 
lagändring den 1 januari 2016. En ny rubrik med övergångsbestämmelser har lagts till 
tillsammans med hänvisning till bilagan med övergångsbestämmelser.  

I kapitel 8 har den beskrivna situationen som nämner arbetslivsintroduktion (om när en 
bidragsgrundande förmån inte betalas ut), tagits bort.   

I kapitel 9 har texten om sammanträffande av förmåner justerats.  

Version 2 

Förteckning av förkortningar är uppdaterad. 

Kapitel 1 har omarbetats eftersom boendetillägg inte finns förtecknad i bilaga X i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen.  
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Kapitel 2 har ändrats på så sätt att avsnitt om undertecknande av ansökan, ofullständig 
ansökan och avvisning har tagits bort. I stället finns en hänvisning till vägledningen 
2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken tidigare vägledning 2004:7 Försäkringskassan och 
förvaltningslagen. 

Kapitel 3 har förtydligats i avsnitt 3.2, att personer som har fyllt 30 år men inte 65 år kan 
ha rätt till bostadstillägg. Kapitelhänvisningen till Pensionsmyndighetens vägledning 
2010:5 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har tagits bort. Avsnitt 3.4 har 
uppdaterats eftersom förordningen (2011:1526) om tillämpningen av vissa 
bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i 
särskilda fall och boendetillägg har ändrats. En person som är avstängd från rätten till 
aktivitetsstöd kan ändå behålla rätten till boendetillägg. Sidhänvisning till vägledning 
2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid har tagits bort.  

Kapitel 5 Ny vägledning 2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringspenning 
har publicerats. Från och med den 7 september 2015 är högsta sjukpenningen för en 
försäkrad som är arbetslös 543 kronor per dag (28 kap. 11 § SFB). 

Kapitel 7 har anpassats för att tydliggöra för vilken tid som samordning ska ske. 
Exemplen är delvis omarbetade för att underlätta förståelsen för samordning.  

Kapitel 8 har omarbetats för att bland annat tydligare beskriva omprövning av ändrade 
förhållanden och samordning. Exempel har tagits bort och exempel har omarbetats. 
Text som anses som obehövlig har tagits bort. 

Kapitel 9 Hänvisning till 2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken. 

Förteckning över vägledningar är uppdaterad. 

Version 1 

Vägledningen har tidigare varit publicerad som IM 2012:004. Version 1 är därför en ny 
vägledning samtidigt som den är en uppdaterad version av IM 2012:004.  

Från och med 1 januari 2013 utvidgas målgruppen för boendetillägg till att omfatta 
personer som inte längre kan få aktivitetsersättning på grund av att de fyllt 30 år. 
Vägledningen har genomgående uppdaterats med denna information.  

Kapitelnumreringen har ändrats på grund av att kapitel 3 och 4 slagits ihop. 

Kapitel 1 har anpassats så att det är tydligare vilka bestämmelser om försäkrings-
tillhörighet som är relevanta för boendetillägg.   

Kapitel 2 har uppdaterats eftersom förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning 
av pension m.fl. förmåner har ändrats. Det är inte längre nödvändigt för en sökande att 
ansöka om boendetillägg på en av Försäkringskassan fastställd blankett. 

Kapitel 3 har strukturerats om med ny avsnittsindelning. Ett förtydligande stycke om 
utvidgningen av målgruppen som träder i kraft den 1 januari 2013 har lagts till. 
Informationen om skyddsreglerna som trädde i kraft 1 juli 2012 har utvidgats. När en 
försäkrad måste börja skydda sin rätt till boendetillägg beskrivs utförligt i ett eget avsnitt.  

I kapitel 4 finns nya stycken som klargör vilka krav på bostaden som finns för att 
boendetillägg ska kunna beviljas för tidvis boende barn, samt att en förälder som är 
inneboende inte kan få boendetillägg för tidvis boende barn. 

Kapitel 5 har också strukturerats om med ny avsnittsindelning. Ett nytt avsnitt om 
beräkning av BGI när huvudförmånen är arbetstidsberäknad har infogats. Nya stycken 
om hur BGI beräknas när den försäkrade har flera bidragsgrundande förmåner har 
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tillkommit. Ett nytt avsnitt beskriver också hur BGI beräknas när en kund är delvis 
arbetslös.  

I kapitel 6 har hänvisning till FKAR 2012:xxx på s. 30 korrigerats. Hänvisningen är nu till 
rättsligt ställningstagande 2012:01. Ett nytt stycke som beskriver hur andelsberäkning 
ska göras om den försäkrade har både partiell sjukpenning och partiell förebyggande 
sjukpenning har lagts till.  

Kapitel 8 har strukturerats om med en ny avsnittsindelning. Ett nytt exempel med 
ändrade förhållanden har tillkommit. Nya avsnitt förtydligar när anledning till ändring ska 
anses uppstå och när reglerna om ändring i 103 e kap. 2 och 4 §§ SFB inte gäller.  

Kapitel 9 har fått ett nytt avsnitt om boendetillägg och kommunicering. Avsnittet 
förtydligar sambandet mellan de särskilda kommunicerings-bestämmelser som finns för 
boendetillägg i 103 e kap. 3 § SFB och den allmänna kommuniceringsskyldigheten i 17 
§ FL. Nya avsnitt har också lagts till samordning vid retroaktiv utbetalning, begäran från 
socialnämnd enligt 107 kap. 5 § SFB, samt återbetalningsskyldighet.  

 


